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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienība un ASV saskaras ar vairākiem kopīgiem pārbaudījumiem, plašākas 
globālās sistēmas ietvaros nodrošinot efektīvu cīņu pret starptautisko terorismu.  Šajā 
kopīgajā darbā informācijas koplietošana, jo īpaši Pasažieru datu reģistra (PDR) datu 
pārsūtīšana, ko īsteno gaisa pārvadātāji, kas veic lidojumus starp ES un ASV, kalpo mērķim 
apkarot draudus starptautiskam mieram un drošībai.  

Lai veicinātu savu sadarbību datu apmaiņas jomā, kuras mērķis ir ierobežot starptautisko 
terorismu, ES un ASV 2007. gadā parakstīja nolīgumu par PDR, kuru kopš tā laika piemēro 
provizoriski. Eiropas Parlaments 2010. gada maijā nesniedza piekrišanu un pieprasīja veikt 
atkārtotas sarunas par provizorisko nolīgumu, to pamatojot ar nepieciešamību ievērot Eiropas 
standartus datu aizsardzības jomā.  Savā rezolūcijā Parlaments uzsvēra apņemšanos izvirzīt 
starptautiskā terorisma un organizētās un starptautiskās noziedzības apkarošanu par ES ārējās 
darbības būtisku elementu un īstenot aktīvu profilakses politiku. 

Vienlaikus tas prasīja aizsargāt pamattiesības un nodrošināt ES pilsoņu privātuma maksimālu 
ievērošanu atbilstīgi attiecīgiem ES standartiem un normām datu aizsardzības jomā. 
Parlaments prasīja, lai jaunajā nolīgumā cita starpā ieviestu atbilstošus neatkarīgas 
pārskatīšanas un tiesu uzraudzības mehānismus, ieviestu pasākumus — saskaņā ar metodi 
PUSH — PDR datu izmantošanai tikai tiesību aizsardzības un drošības mērķiem teroristu 
nodarījumu un starptautisku noziegumu gadījumā, kā arī visos gadījumos aizliegtu PDR datu 
izmantošanu datizracei un profilēšanai. Eiropas Parlaments ir arī atkārtoti apstiprinājis, ka 
vajadzība un samērīgums joprojām ir galvenie principi, bez kuriem cīņa pret terorismu un 
starptautisko noziedzību nevar būt efektīva. 

ES un ASV PDR nolīgums, par kuru tika risinātas atkārtotas sarunas un kurš tika parafēts 
2011. gada novembrī un tagad gaida Parlamenta piekrišanu, nodrošina labāku informācijas 
koplietošanu starp ES un ASV tiesībaizsardzības iestādēm, padara stingrākus vairākus 
noteikumus par Eiropas pilsoņu datu aizsardzību un stiprina datu aizsardzības garantijas. PDR 
datu apstrādes mērķis tika attiecināts vienīgi uz teroristu nodarījumu un smagu starptautisku 
noziegumu novēršanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, tika ierobežots datu 
glabāšanas periods, uz PDR iekļautas informācijas atklāšanu tika attiecināti juridiski 
ierobežojumi un par pārsūtīšanas standarta režīmu tika atzīta metode PUSH. Indivīdiem tika 
paredzētas tiesības, cita starpā, uz piekļuvi saviem datiem, to labošanu un dzēšanu, un ikviens 
ES pilsonis tagad var prasīt savu tiesību efektīvu aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā.

Kaut arī jaunajā nolīguma projektā ir konstatēti vairāki trūkumi, jo īpaši attiecībā uz PDR datu 
izmantošanas plašo mērķi un glabāšanas periodiem, kā arī tiek paustas bažas attiecībā uz datu 
tālāku pārsūtīšanu trešām valstīm, referents atbalsta nolīgumu, kas stiprinātu ES un ASV 
kopīgo cīņu pret starptautisko terorismu ES pilsoņu drošības interesēs. Viņš ir cieši 
pārliecināts, ka ES un ASV jābūt vienotām terorisma draudu atvairīšanā, īstenojot 
daudzšķautņainu pieeju, tostarp veicot informācijas koplietošanu, lai mazinātu terorisma 
daudzos riskus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents uzskata, ka jaunais nolīguma projekts ir būtisks un 
nepieciešams ciešas transatlantiskas sadarbības elements, lai sekmīgi cīnītos pret terorismu, 
un sniedz pamata garantijas ES pilsoņu tiesību uz datu aizsardzību ievērošanai.
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Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.
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